
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1 Đối tượng loại trừ

- Quân nhân/ cảnh sát (ngoại trừ đảm nhiệm các công việc hành chính)

- Luật sư, nhà báo; CBNV, công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành Tư pháp, Viện kiểm soát (các cấp)

- KH/ Người thân có tiền án, tiền sự

- KH đang có Nợ cần chú ý (Nợ nhóm 2) & nợ nhóm 3 trong vòng 3 năm

- KH dang làm việc tại công ty Black list

- Người thân đang có nợ nhóm 3 tại MAFC

- Không biết chữ. 

2
Điều kiện & Thời gian 

nộp hồ sơ vay của người hôn phối

- Không có nợ nhóm 3 trở đi tại MAFC & các TCTD khác

- Trường hợp KH & người hôn phối cùng vay sản phẩm ECL (KH đang có 1 khoản vay ECL còn hiệu lực): Có thể nhận hồ sơ của người hôn phối

- Trường hợp KH vay sản phẩm bất kì & người hôn phối vay sản phẩm khác ECL: Chỉ nhận hồ sơ khi khoản vay đã duy trì được ≥ 3 tháng

*LƯU Ý: Chỉ chấp nhận hồ sơ vay khi KH trả nợ tốt tại MAFC (Không có bất cứ kì nào trễ hạn > 30 ngày) 

3 Bảo mật khoản vay - Thẩm định sẽ bảo mật khoản vay của KH với người hôn phối nếu có yêu cầu. NVKD vẫn thu thập đầy đủ thông tin & ghi chú “Bảo mật thông tin khoản vay với người hôn phối” trên bộ HS

4 Tham chiếu

+ Quy định về người tham chiếu:

- Khách hàng phải cung cấp 2 số điện thoại tham chiếu, trong đó phải có ít nhất 1 số điện thoại người thân (quan hệ họ hàng) & 1 số tham chiếu khác

⟶  Người thân (họ hàng): Ông bà, tứ thân phụ mẫu, anh chị em ruột, cô dì chú bác ruột, con, cháu, anh chị em họ.

⟶ Tham chiếu khác: Đồng nghiệp (biết nơi làm việc), Hàng xóm, Bạn bè hoặc các mối quan hệ khác (anh rể, chị dâu, em vợ, ...)

*LƯU Ý:

- Thông tin của người hôn phối (nếu có) sẽ điền tại mục "Thông tin vợ/chồng" trên tờ Đơn đề nghị vay vốn, tuyệt đối không điền tại mục "Thông tin Tham chiếu"

- Trường hợp người hôn phối không sử dụng ĐTDĐ: Ghi rõ tại "Thông tin Vợ/chồng" phần ĐTDĐ KHÔNG SỬ DỤNG

5 Thời gian hiệu lực của hồ sơ
+ Hồ sơ đã được duyệt: tối đa 01 tháng nếu KH không đến kí, hồ sơ vay sẽ bị hủy kết quả.

+ Hồ sơ Defer (hồ sơ đã chuyển bước thẩm định, thẩm định yêu cầu bổ sung thêm chứng từ) quy định cụ thể tham khảo file "Thời gian hiệu lực của các hồ ở trạng thái Defer"

6 Giới hạn khoản vay tại MAFC
+ KH hiện đang có 1 khoản vay tiền mặt (cash loan) tại MAFC & đã thanh toán ≥ 3 kỳ ⟶ Chấp nhận KH nộp thêm hồ sơ vay mua hàng trả góp CDL/ xe máy 2 bánh TWL

+ KH hiện đang có 1 khoản vay trả góp CDL/ xe máy 2 bánh TWL tại MAFC & đã thanh toán ≥ 3 kỳ ⟶ Chấp nhận KH nộp thêm hồ sơ vay tiền mặt (cash loan)

7 Thủ tục khi ký hợp đồng vay 

+ Đối với hồ sơ vay nộp trực tiếp tại SIP: KH chỉ cần mang CMND GỐC đến ký hợp đồng

+ Đối với hồ sơ vay nộp qua Mobile App: KH chỉ cần mang CMND GỐC và bản GỐC sao kê lương/XNL/bảng lương (nếu vay theo sản phẩm ECL)

• KH vay theo sản phẩm UBS: Ngoài những chứng từ trên, cần bổ sung thêm bản GỐC cavet xe máy, mô tô

8 Nộp hồ sơ qua Mobile App

+ CMND/CCCD: Phải chụp bản gốc.

- Nếu CMND bản gốc của KH còn nguyên vẹn nhưng không rõ chữ/ số: NVKD chụp hình CMND kèm theo các thông tin chính xác được KH ghi tay trên 1 trang giấy đặt cạnh CMND rồi ký, ghi rõ họ tên.

- Nếu CMND cũ/nhàu nát, mờ hết thông tin: Yêu cầu KH làm lại CMND mới.

+ Sổ hộ khẩu: Chụp bản gốc, hoặc bản Sao y

• Nếu địa chỉ trên sổ HK bị mờ, không rõ thông tin: NVKD chụp hình sổ HK kèm theo các thông tin chính xác được KH ghi tay trên 1 trang giấy đặt cạnh thông tin không rõ trên sổ HK rồi ký, ghi rõ họ tên.

• CMND/CCCD, sổ HK, Hình ảnh KH, Sao kê tài khoản lương phải được chụp từ MB App. Các chứng từ khác, chấp nhận chụp qua thiết bị khác

• Không bắt buộc thu thập chữ ký KH trên Giấy đề nghị vay vốn (trang 3) đối với hồ sơ vay được nộp qua Mobile app

• Từ ngày 30.03.2020, tất cả hồ vơ vay mới đều phải nộp qua MB App
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Chứng minh nhân dân (CMND)

/Căn cước công dân (CCCD)

+ CMND phải còn thời hạn theo quy định. CMND 9 số có thời hạn 15 năm, CCCD theo thời gian cụ thể ghi trên CCCD

+ KH đổi số CMND từ 9 số sang 9 số HOẶC 9 số sang 12 số

- Nếu KH có ngày sinh từ 01/01/1998 trở về sau:  NVKD ghi chú số CMND cũ của KH vào form "Giấy đề nghị vay tiêu dùng tín chấp bổ sung & thông tin tiếp nhận hồ sơ vay" (NẾU CÓ)

- Nếu KH có ngày sinh trước 01/01/1998:  BẮT BUỘC cung cấp số CMND cũ , NVKD ghi chú vào form "Giấy đề nghị vay tiêu dùng tín chấp bổ sung & thông tin tiếp nhận hồ sơ vay" 

+ Đối với các trường hợp sau:

-  Thời điểm cấp thẻ CCCD tính đến thời điểm nộp hồ sơ vay mới tại MAFC ≥ 5 năm

- Tại thời điểm cấp CCCD khách hàng < 18 tuổi

• Không yêu cầu KH cung cấp số CMND cũ nhưng NVKD vẫn ghi chú lại số CMND cũ vào form "Giấy đề nghị vay tiêu dùng tín chấp bổ sung & thông tin tiếp nhận hồ sơ vay" (NẾU CÓ) HOẶC nếu KH không có số CMND cũ, NVKD 

vẫn phải ghi chú vào form: "KH không có số CMND cũ"

*LƯU Ý:

• Nếu CMND bản gốc có dấu hiệu bị thay đổi hình ảnh, chỉnh sửa thông tin: đề nghị KH nộp thêm bản sao của giấy tờ khác có hình như bằng lái xe, thẻ nhân viên,...; Nếu KH không thể cung cấp các chứng từ bổ sung như yêu cầu ở 

trên: đề nghị khách hàng làm lại CMND.

• Nếu CMND bản gốc đã cũ, nhàu nát (không thể quan sát được đầy đủ thông tin): đề nghị KH làm lại.

• Nếu CMND của KH có 2 tên, thì 1 trong 2 tên phải có thông tin trong sổ HK. Hồ sơ vay, sẽ căn cứ theo tên có trong sổ HK

• Đối với hồ sơ vay được nộp tại SIP: Chấp nhận KH nộp CMND BẢN SAO Y: thời hạn bản CMND sao y được chấp nhận tối đa là 06 tháng kể từ ngay sao y. Nếu CMND bản gốc của KH còn nguyên vẹn nhưng không rõ chữ/ số: 

NVKD yêu cầu KH điền thông tin chính xác vào bên cạnh bản CMND photo rồi ký & ghi rõ họ tên HOẶC đề nghị KH làm lại CMND mới

10 Sổ hộ khẩu (SHK) - Áp dụng tất cả sản phẩm

+ Không yêu cầu chụp, sao y hết cả cuốn, chỉ yêu cầu có đủ các trang: 

• Trang bìa (có Số sổ HK, tên Chủ hộ & địa chỉ), trang Chủ hộ, trang Khách hàng, các trang có thông tin kèm trang trắng liền kề & trang điều chỉnh thay đổi 

+ Sổ HK sao y: Thời hạn ≤ 6 tháng, tính từ ngày sao y.

*LƯU Ý:

• Nếu Sổ hộ khẩu không có số sổ: Sử dụng số CMND của chủ hộ ⟶ Trang liền kề ⟶ Chính KH để thay thế
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Chứng minh cư trú - Proof of Address (POA)

- Áp dụng tất cả sản phẩm

+ Các giấy tờ chứng minh về nơi ở của KH:

- KH cư trú tại địa chỉ HK: cung cấp các giấy tờ hóa đơn tiện ích (Điện, nước, Internet, cáp, ĐT bàn, thuê bao trả sau..)/ Xác nhận cư trú/ Xác nhận thường trú

- KH cư trú khác địa chỉ HK: cung cấp Sổ/Thẻ/Giấy Xác nhận tạm trú...

HOẶC thẻ BHYT có các mã (DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK & GD) để thể thay thế các giấy tờ trên, trừ sản phẩm Teacher CL & Hospital CL
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Hóa đơn tiện ích (HĐTI) - POA

- Áp dụng tất cả sản phẩm

+ KH cư trú tại địa chỉ trên HK: Cung cấp Hóa đơn tiện ích - HĐTI (điện, nước, điện thoại bàn, internet, truyền hình cáp,…) của 1 trong 3 tháng gần nhất

- Đối với Hóa đơn nước, truyền hình cáp, internet, điện thoại bàn, điện thoại di động trả sau: địa chỉ trên hóa đơn phải trùng với địa chỉ trên Sổ hộ khẩu

- Đối với Hóa đơn tiền điện:

• Trường hợp 1: Địa chỉ trên hóa đơn trùng với địa chỉ trên Sổ hộ khẩu HOẶC địa chỉ khác "tên đường, quận" do thay đổi tên đường, tách quận (có thể kiểm tra qua các phương tiện đại chúng)

→ Chấp nhận HĐĐ (không yêu cầu người đứng tên trên hóa đơn phải có thông tin trong Sổ hộ khẩu )

• Trường hợp 2: Địa chỉ trên hóa đơn khác với địa chỉ trên Sổ hộ khẩu: Khác so với trường hợp 1 HOẶC khác 100% thông tin

→ Chỉ chấp nhận khi: Người đứng tên trên hóa đơn phải có thông tin trong Sổ hộ khẩu và KH phải cung cấp User + Pass để đăng nhập tra cứu thông tin trên website EVN.

• Trường hợp 3: chấp nhận KH nộp HĐĐ Hợp tác xã hoặc của các đơn vị cung cấp điện khác nếu: Người đứng tên trên hóa đơn phải có tên trong Sổ hộ khẩu VÀ không chấp nhận Hóa đơn viết tay

→ Chỉ chấp nhận phiếu báo cước có dấu mộc "Đã thu tiền" thay thế cho Hóa đơn tiện ích.

II/ QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ

Compilation by: Phuoc Dang - MAFC Training Team

I/ QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VAY
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Xác nhận tạm trú (XNTT)/ Sổ tạm trú/ 

Thẻ tạm trú/ Sổ lưu trú - POA

- Áp dụng tất cả sản phẩm

+ KH hiện cư trú KHÁC địa chỉ trên HK: Phải nộp thêm Giấy xác nhận tạm trú/ Sổ tạm trú/ Thẻ tạm trú (gọi tắt là Xác nhận tạm trú).

• Giấy XNTT: Có hiệu lực tối đa 1 tháng kể từ ngày được cấp và phải nộp bản gốc. 

⟶ Trường hợp hồ sơ của KH bị từ chối, MAFC sẽ trả lại Giấy xác nhận tạm trú nếu KH có yêu cầu

• Sổ tạm trú: Nếu trên sổ có ghi thời hạn thì căn cứ thời hạn ghi trên sổ

⟶  Nếu không ghi thì xác định thời hạn bằng cách lấy ngày cấp sổ + 24 tháng. 

• Sổ lưu trú được chấp nhận khi có đầy đủ những thông tin sau: Họ tên + Hỉnh ảnh KH & có dấu mộc của cơ quan Công an 
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Bảo hiểm y tế (BHYT)

- Áp dụng tất cả sản phẩm

+ Chỉ chấp nhận các mã do doanh nghiệp chi trả: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK.

+ Trường hợp dùng thẻ BHYT thay thế cho chứng từ POA (trừ sản phẩm Teacher CL & Hospital CL): Chấp nhận thêm mã GD

+ Thẻ BHYT mẫu cũ (có ngày bắt đầu và ngày kết thúc hiệu lực trên thẻ):

• Hết hạn không quá 15 ngày & kiểm tra trên website BHXH có đầy đủ thông tin thẻ BHYT đã được gia hạn/ cấp mới ⟶ Được chấp nhận.

+ Thẻ BHYT cấp theo mẫu mới (không có thời gian hết hạn)

• Chỉ chấp nhận khi thẻ BHYT trong thời hạn hiệu lực

*LƯU Ý: Trong trường hợp mã số thẻ có sự thay đổi, thông tin thay đổi phải có trên website: thông tin trên thẻ cũ và thẻ mới phải cùng được hiển thị trên website.

15

Hợp đồng lao động (HĐLĐ)

/Phụ lục HĐLĐ (PL HĐLĐ)

- Áp dụng sản phẩm ECL

+ HĐLĐ chính thức, có thời hạn ≥ 12 tháng. Đối với Cán bộ viên chức (CBVC) có thể thay bằng Quyết định bổ nhiệm/ Quyết định biên chế/Quyết định nâng ngạch lương-bậc lương .

*LƯU Ý

- Tại thời điểm nộp hồ sơ vay mà HĐLĐ vẫn còn hiệu lực: KHÔNG BẮT BUỘC KH phải nộp thêm các bản PL HĐLĐ (nếu có). 

- Nếu KH bị mất HĐLĐ HOẶC không thể cung cấp bản chính HĐLĐ tại thời điểm nộp hồ sơ vay, KH phải cung cấp các chứng từ sau:

• Bản chính Giấy xác nhận công tác (có hiệu lực tối đa 01 tháng) & Bản chính Sao kê tài khoản lương/ Xác nhận lương của 03 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng) HOẶC

• Bản sao Phụ lục HĐLĐ (còn hiệu lực) & bản chính Sao kê tài khoản lương/ Xác nhận lương trong 03 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng) HOẶC

• Bản sao HĐLĐ trích lục (HĐLĐ trích lục là bản HĐLĐ có mộc treo của Công ty) & bản chính Sao kê lương/ Xác nhận lương trong 03 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng) HOẶC

• Bản sao thẻ BHYT & bản chính Sao kê tài khoản lương của 03 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng). Trên SKL phải có đầy đủ các thông tin sau: "Công ty trả lương + Kỳ chuyển lương & mộc tròn Ngân hàng " HOẶC

• Trên SKL chỉ có mộc tròn của Ngân hàng (không có Công ty trả lương & kỳ chuyển lương ): Chấp nhận bản sao thẻ BHYT & bản chính Sao kê tài khoản lương của 04 tháng gần nhất (có hiệu lực tối đa 01 tháng). 

+ Phụ lục HĐLĐ được xác định là còn hiệu lực khi:

- Phụ lục HĐLĐ còn trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày ký HOẶC

- Phụ lục HĐLĐ còn thời hạn hiệu lực được nêu rõ tại Phụ lục này (Nếu Phụ lục HĐLĐ có điều khoản gia hạn cho HĐLĐ: Phụ lục HĐLĐ xác định là còn hiệu lực khi HĐLĐ vẫn còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ vay).

- Trường hợp Phụ lục HĐLĐ hết hạn (KHÔNG thuộc 1 trong 2 trường hợp ở trên), NVKD có thể yêu cầu KH nộp thêm Sao kê tài khoản lương thể hiện thông tin 3 tháng lương gần nhất (KHÔNG ÁP DỤNG đối với KH nộp Phiếu 

lương/ Xác nhận lương)

- Đối với KH là CBVC đang công tác tại Cơ quan Nhà nước, nếu không cung cấp được bản chính Quyết định tiếp nhận vào biên chế: KH có thể nộp bản sao có dấu mộc của Phòng Nội Vụ.
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Xác nhận công tác (XNCT)

- Áp dụng sản phẩm ECL

- Giấy xác nhận công tác: Phải nộp bản chính, MAFC sẽ không trả lại.

- Thời hạn hiệu lực của Giấy XNCT: tối đa 01 tháng kể từ ngày phát hành (BẤT KỂ trên Giấy xác nhận công tác có nội dung liên quan đến hiệu lực hay không).

- Nếu KH nộp Giấy xác nhận công tác theo mẫu của Công ty nơi KH đang làm việc vẫn được chấp nhận nếu thể hiện đầy đủ các yêu cầu của MAFC

17 QĐ Nâng bậc lương (sản phẩm Teacher CL) + KH nộp quyết định Nâng bậc lương từ bậc 3 trở lên (vd: bậc 2 ⟶ bậc 3/ bậc 3 ⟶ bậc 4/ bậc 4 ⟶ bậc 5…): Không yêu cầu nộp thêm các giấy tờ chứng minh thời gian công tác ≥ 24 tháng
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Sao kê lương/ Bảng lương/ 

Phiếu lương/Xác nhận lương

- Áp dụng sản phẩm ECL

+ Sao kê lương (SKL): Phải có mộc tròn nơi ngân hàng sao kê. KH nộp bản chính, trên sao kê phải có thông tin 3 tháng lương gần nhất 

+ Xác nhận lương/ Phiếu lương/ Bảng lương: Nộp bản chính, có thông tin chi tiết về 03 tháng lương gần nhất.

*LƯU Ý:

• KH nộp cả hai chứng từ chứng minh thu nhập là Sao kê lương và Xác nhận lương/ Phiếu lương vì:

- KH cung cấp bản Sao kê lương không đủ 03 tháng, bắt buộc phải cung cấp thêm xác nhận lương/ phiếu lương để xác minh thu nhập;

- KH nhận lương cả 2 hình thức tiền mặt và chuyển khoản

→ Áp dụng mức lãi suất cao nhất, đồng thời số tiền vay tối đa là 30 triệu VND hoặc 50 triệu VND (tùy thuộc vào hồ sơ của KH cung cấp).

• KH nộp Phiếu lương/ Xác nhận lương: KHÔNG YÊU CẦU khách hàng nộp bổ sung Sao kê tài khoản lương (khi KH thông tin rằng có thể nộp bổ sung sao kê tài khoản lương).
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Quy định điền thông tin Mã số thuế

- Áp dụng sản phẩm ECL

+ Trên Mẫu đề nghị vay tiêu dùng tín chấp (mục thông tin nghề nghiệp), NVKD phải điền đầy đủ các thông tin sau: "Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty"

*LƯU Ý:

+ Với KH làm việc hưởng lương & KH tự doanh có đăng ký mã số thuế:

• NVKD phải điền thông tin mã số thuế của Công ty, đơn vị nơi khách hàng đang làm việc vào mẫu đơn đăng ký hồ sơ vay

• Nếu khách hàng đang làm việc tại đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện,…) thì ghi đầy đủ mã số thuế của đơn vị phụ thuộc.

+ Với KH tự doanh (không đăng ký kinh doanh): Mặc định sẽ là "1111111111" (gồm 10 ký tự) NVKD phải ghi rõ định dạng này

+ Trên hệ thống: Nhân viên nhập liệu phải nhập đầy đủ thông tin mã số thuế, tên Công ty, địa chỉ Công ty của khách hàng
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Tiện ích xác minh địa chỉ KH qua SMS

- Áp dụng tất cả sản phẩm

+ Dịch vụ xác minh tần suất, xuất hiện tại địa chỉ mà KH khai báo, dựa vào thông tin số ĐT & các địa chỉ  mà KH cung cấp. 

- Tại thời điểm nhận hồ sơ vay, NVKD hướng dẫn KH nhắn tin đăng ký sử dụng dịch vụ theo cú pháp:

• Với mạng Mobifone soạn: DK MAFC gửi 90032

• Với mạng Vinafone soạn: sẽ thông báo sau

• Với mạng Viettel: sẽ thông báo sau

*LƯU Ý: Đối với những trường hợp không đồng ý sử dụng dịch vụ/ thông tin không trùng khớp với thông tin đã cung cấp. Quy trình thẩm định sẽ áp dụng như hiện tại.


